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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 

«Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ , ΧΡΟΝΟΣ 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος Ειρήνης – Φιλίας»  και τον 

διακριτικό τίτλο «Ν.Ο.Ε.Φ.». H έδρα του Σωματείου είναι στο Νέο Φάληρο - Πειραιά στο 

χώρο πέριξ του σταδίου Ειρήνης - Φιλίας. 

Χρόνος ιδρύσεως του Σωματείου είναι το 1990. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΙ  

Σκοποί του Σωματείου είναι:  

H ανάπτυξη και η διάδοση του θαλασσίου και ναυτικού αθλήματος της ιστιοπλοΐας μέσα 

από την πρακτική και θεωρητική βελτίωση των μελών του, την διοργάνωση ναυτικών 

αγώνων, την συμμετοχή των μελών του σε διοργανώσεις ναυτικών αγώνων, την 

διοργάνωση ομιλιών και σεμιναρίων, την συμμετοχή σε σχετικά συνέδρια και 

δραστηριότητες.  Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εξασφαλίζει τις απαραίτητες 

χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό και απασχολεί το 

απαραίτητο προσωπικό. Οι κλάδοι άθλησης είναι α) η ιστιοπλοΐα τριγώνου και β) η 

ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας.  

AΡΘΡΟ 3 – ΣΗΜΑ - ΣΗΜΑΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ  

Ως σήμα του σωματείου ορίζεται ένα σκαρίφημα που απεικονίζει τα βασικά αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας,  πλαισιωμένο από ένα ιστιοπλοϊκό 

σκάφος γαλανού χρώματος και τον διακριτικό τίτλο του Σωματείου (Ν.Ο.Ε.Φ.) .Ως 

σημαία του σωματείου ορίζεται σημαία γαλανού χρώματος φέρουσα το σήμα του 

Σωματίου στο κέντρο της. Το σχήμα της δύναται να είναι διάφορο κατά περίπτωση 

χρήσης. Η σφραγίδα του σωματείου είναι κυκλικού σχήματος.  Στο μέσον του κύκλου 

εμφανίζεται  το σήμα του σωματείου και στην εξωτερική περίμετρο το έτος ιδρύσεως 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Τα έσοδα του σωματείου προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, το 

δικαίωμα εγγραφής που υποχρεωτικά καταβάλλεται από τα μέλη, τις τυχόν έκτακτες 

εισφορές των μελών του, τις δωρεές και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του, καθώς 

και τις τυχόν επιχορηγήσεις δημοσίων , ιδιωτικών και κρατικών φορέων γενικότερα.   

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΛΗ  

5.1 Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) 

(Τακτικά μέλη). Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα και δεν επιτρέπεται οιαδήποτε 

διάκριση μεταξύ τους.  

5.2 Κάθε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις που απαιτούνται από το 

παρόν καταστατικό και τον Ν 2725/99 έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του 

Σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, συνοδευόμενη από εισήγηση δύο (2) μελών του σωματείου και εγκριτική 
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απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην 

εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της 

πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το 

δικαίωμα να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος .  

 

5.3 Η διαγραφή και η αποβολή μέλους του  Σωματείου γίνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού, τις οικείες διατάξεις του Αστικού 

Κώδικα και του Ν. 2725/99.  

 

5.4 Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα 

ανακήρυξης ως επίτιμων μελών προσώπων που παρουσιάζουν εξαιρετική  κοινωνική 

δράση και προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο. Ο αριθμός των επίτιμων 

μελών δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα εικοστό των τακτικών μελών. Τα επίτιμα μέλη 

δύνανται να παρίστανται  στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν την γνώμη τους  

αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν υπολογίζεται η παρουσία τους για την απαρτία, 

ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  

Κάθε μέλος του Σωματίου υποχρεούται να καταβάλλει τα ποσά (ετήσια συνδρομή, 

έκτακτη εισφορά, δικαίωμα εγγραφής) που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.  

Επίσης υποχρεούται να μη προβαίνει σε πράξεις και ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση 

με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου και να τηρεί το παρόν καταστατικό.  

 Έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία του ομίλου που προβλέπονται από τον 

Ν.2725/99 μετά από σχετική αίτησή του. Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μετά από 

έγγραφη αίτησή του αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου  και της  Γενικής Συνέλευσης και  κατάσταση των οικονομικά 

τακτοποιημένων μελών.  Αυτά θα πρέπει να δίδονται στον αιτούντα το αργότερο μέσα 

σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο  του σωματείου. Το δικαίωμα αυτό έχει το μέλος μία φορά 

ετησίως. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ  

7.1 Κάθε μέλος μπορεί όποτε επιθυμεί, με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου  να αποχωρήσει, τακτοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις μέχρι τη 

στιγμή της αποχωρήσεώς του οικονομικές υποχρεώσεις προ το Σωματείο.  

 

7.2 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται προς διαγραφή  τα μέλη του 

σωματείου που οφείλουν χρηματικά ποσά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. 

Η διαδικασία της διαγραφής στην περίπτωση αυτή αρχίζει με έγγραφη ειδοποίηση του 

μέλους που υπογράφεται από τον ταμία του σωματείου. Με την έγγραφη αυτή 

ειδοποίηση καλείται το μέλος να καταβάλει τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά μέσα σε δύο 

(2) μήνες. Η μη συμμόρφωση του μέλους συνεπάγεται τη διαγραφή του με απόφαση 
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του Διοικητικού Συμβουλίου  με παράλληλη δικαστική απαίτηση της είσπραξης των 

οικονομικών του υποχρεώσεων μέχρι το τέλος της υπό κρίση περιόδου.  

 

7.3 Επίσης διαγράφονται τα μέλη του Σωματείου  που καταδικάστηκαν με αμετάκλητη 

απόφαση σε ποινές που συνεπάγονται  στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων που 

προβλέπονται από την νομοθεσία, όπως και στην περίπτωση που συντρέχουν στο 

πρόσωπο τους τα κωλύματα εγγραφής η περιορισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2725/99.  

 

7.4 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή 

τα μέλη του σωματείου που  δημιουργούν με τη συμπεριφορά τους καταστάσεις που 

έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς, το καταστατικό και τα συμφέροντα του 

Σωματείου, αφού κληθούν σε ακρόαση, και τέλος που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από 

δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις η προκαλούν με την συμπεριφορά τους 

προβλήματα σε άλλα μέλη.  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναφέρει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο το πόρισμα του και την τυχόν πρόταση του επιβολής ποινής. 

  

7.5 Πρόσωπο στο οποίο διαπιστώνεται ότι συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή 

περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99 χάνει αυτοδικαίως την 

ιδιότητα του μέλους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Σωματείου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε 

γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η διαπιστωτική 

πράξη εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού όπως ο νόμος ορίζει.  

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

Τα  ποσά που καταβάλλονται  για ετήσια συνδρομή και για δικαίωμα εγγραφής στο 

Σωματείο  καθορίζονται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία και εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση. Το ποσό που τα μέλη καλούνται να καταβάλλουν ως έκτακτη 

εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σε πλήρη 

απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Αν η 

συνολική ετήσια οικονομική επιβάρυνση ενός εκάστου των μελών του σωματείου από 

την έκτακτη εισφορά είναι μεγαλύτερη των 150 ( εκατόν πενήντα) ευρώ,  θα πρέπει  η 

απόφαση για την καταβολή εκτάκτων εισφορών να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

Τα ποσά της ετήσιας συνδρομής και εκτάκτου εισφοράς μπορούν να καταβάλλονται και 

τμηματικώς μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει με 

λεπτομέρεια τον τρόπο και χρόνο καταβολής τους. 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Τα όργανα του σωματείου είναι:  

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (Γ.Σ.)  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)  

Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)  

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Π.Ε) 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

10.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου και 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν έχει προβλεφθεί  από τον Νόμο ή δεν έχει ανατεθεί  
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από το καταστατικό σε άλλα όργανα.  

Η Γενική συνέλευση συγκροτείται από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του 

σωματείου.  

ΟΙ Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

10.2 Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μετά 

από πρόσκληση  τουλάχιστον προ 20 ημερών από το Διοικητικό Συμβούλιο . Στην 

περίπτωση αρχαιρεσιών η πρόσκληση οφείλει να κοινοποιείται  τουλάχιστον προ 30 

ημερών. Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται είτε με απόφαση του  Διοικητικού  

Συμβουλίου είτε με αίτημα του  ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικώς τακτοποιημένων 

μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο οφείλει να συνεδριάσει εντός 10 ημερών 

από την υποβολή του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται  υποχρεωτικώς 

εντός δύο μηνών  αλλά με πρόσκληση τουλάχιστον προ  20 ημερών. Η πρόσκληση για 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  είναι έγγραφη και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του 

σωματείου με συστημένη επιστολή η με κάθε άλλο δυνάμενο να αποδειχτεί τρόπο 

(τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ) Στις αποστελλόμενες προσκλήσεις 

αναγράφονται εκτός του τόπου και χρόνου της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα της 

Ημερήσιας Διατάξεως, που θα συζητηθούν κατά τη  Γενική Συνέλευση. 

10.3 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον του 

ενός από τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου.  Οικονομικώς 

τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλλει το σύνολο των 

συνδρομών και εκτάκτων εισφορών τους μέχρι και το μήνα σύγκλισης  της Τακτικής ή 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η διαπίστωση απαρτίας για κάθε Γενική Συνέλευση. 

οφείλει  να γίνεται σε διάστημα μίας ώρας από την αναγραφόμενη στην έγγραφη 

πρόσκληση ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική 

Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από μία εβδομάδα, οπότε και θεωρείται ότι υπάρχει 

απαρτία με οσαδήποτε παριστάμενα μέλη.  

10.4 Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Τριμελής  Επιτροπή. Αυτή 

αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα για την τήρηση πρακτικών και ένα απλό Μέλος. 

Όλα τα μέλη της τριμελούς  επιτροπής εκλέγονται με ανάταση της χειρός από τη Γενική 

Συνέλευση. Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος, στη συνέχεια ο Γραμματέας και τέλος το απλό 

Μέλος.  

Μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή του εν ενεργεία Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και οι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες απαγορεύεται να είναι μέλη της 

τριμελούς  επιτροπής. Η  επιτροπή φροντίζει για τη σύμφωνα με το νόμο και το 

καταστατικό διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, την διαπίστωση απαρτίας, την 

διεξαγωγή των ψηφοφοριών, συντάσσει, υπογράφει και τηρεί τα σχετικά πρακτικά 

ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων αμέσως μετά την διαλογή και ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα αμέσως μετά την κατάρτιση πρακτικού.  

10.5 Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης με αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων  

του Σωματείου, η στην περίπτωση Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης η  Επιτροπή 

συνεπικουρείται από τέταρτο μέλος, τον Ψηφοσυλλέκτη, ορίζεται δε εκ του παρόντος 

καταστατικού ως Εφορευτική Επιτροπή. 
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10.6 Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση  το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει 

στην έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό του έτους που πέρασε. Επίσης 

εκθέτει τον προγραμματισμό του υπολοίπου της θητείας του, εφόσον υπάρχει, και 

υποβάλει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.  

Όσοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση  δικαιούνται να λάβουν τον λόγο πάνω σε 

θέματα ημερησίας διατάξεως. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη δεν 

συζητείται, εκτός αν η Γενική Συνέλευση  το επιτρέψει με πλειοψηφία δυο τρίτων (2/3) 

των παρισταμένων, εφόσον προβλέπεται από την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η 

δυνατότητα τα μέλη να θέσουν και άλλα θέματα.   

Σε κάθε Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά της συνεδρίασης, και κάθε μέλος έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθούν οι απόψεις του για τα θέματα στα οποία 

τοποθετείται. 

10.7 H Γενική Συνέλευση αφού ακούσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον 

οικονομικό έλεγχο τον οποίο διενήργησε, αποφαίνεται με  ψηφοφορία για την έγκριση η 

όχι του οικονομικού απολογισμού και  ξεχωριστή ψηφοφορία για την απαλλαγή η όχι του 

Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες της διαχείρισης μέχρι την ημερομηνία για την 

οποία έγινε έλεγχος. Στην περίπτωση αρχαιρεσιών προβαίνει με μυστική ψηφοφορία 

μέσω ψηφοδελτίου στη εκλογή της νέας Διοίκησης  του Σωματείου. Κάθε μέλος του 

Σωματείου ψηφίζει αυτοπροσώπως και δικαιούται να τοποθετήσει μέχρι 7 (επτά) 

σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι 3 ( τρεις) για την Ελεγκτική Επιτροπή και 

μέχρι 2 (δύο) για την Πειθαρχική Επιτροπή.  Εκλέγονται οι υποψήφιοι οι οποίοι θα 

συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, παρουσία των ισοψηφησάντων αμέσως μετά την 

διαλογή. Εάν κάποιος από τους ισοψηφήσαντες δεν είναι παρών τον αντικαθιστούν 2 

μέλη του Σωματείου της επιλογής της Εφορευτικής Επιτροπής. Λοιπές  αποφάσεις των 

Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία πλην αυτών που άπτονται  

προσωπικών θεμάτων. 

10.8 Η Γενική Συνέλευση  κάθε δύο χρόνια εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Πειθαρχικής Επιτροπής. Υποψήφιος για μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών δικαιούται να είναι κάθε μέλος που είναι 

οικονομικώς τακτοποιημένο (δηλαδή δεν οφείλει συνδρομές και έκτακτες εισφορές και 

έχει δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όσοι έχουν εγγραφεί ως  μέλη 

μέχρι ένα έτος πριν την Γενική Συνέλευση. Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει σχετική 

αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες, προ 

των εκλογών. Το Διοικητικό Συμβούλιο την ίδια ημέρα λήξης των υποψηφιοτήτων 

ελέγχει σε συνεδρίαση του  την νομιμότητα των υποψηφιοτήτων,  ανακηρύσσει τους 

υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών  και καταρτίζει 

χωριστά ψηφοδέλτια τόσο για τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και για 

τους υποψηφίους  των επιτροπών, και αναρτά τα ψηφοδέλτια στον πίνακα 

ανακοινώσεων. Κάθε μέλος του Σωματείου έχει  δικαίωμα  ψήφου αυτοπροσώπως. 

Απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώματος από τρίτο πρόσωπο  δυνάμει 

πληρεξουσιότητας. 
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10.9 Στην περίπτωση Γενικής Συνέλευσης με αρχαιρεσίες, μετά το πέρας της 

ψηφοφορίας ο πρόεδρος της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής κηρύσσει αυτή 

περαιωμένη και η Εφορευτική Επιτροπή αρχίζει την διαλογή σε κλειστή συνεδρίαση. Η 

Εφορευτική Επιτροπή ρυθμίζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, 

δηλαδή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κλείσιμο της κάλπης, καταμέτρηση των ψήφων, 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κλπ. 

10.10 Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  εκλέγονται οι κατά σειρά σταυρών 

προτίμησης  εννέα πρώτοι από τους υποψηφίους, αναπληρωματικοί δε οι υπόλοιποι κατά 

σειρά επιτυχίας.  

Τα τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι κατά σειρά τρεις πρώτοι, ενώ 

αναπληρωματικοί οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας.  

Τα τακτικά μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής εκλέγονται οι κατά σειρά επιτυχίας τρεις 

πρώτοι, ενώ αναπληρωματικοί οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

11.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο,  τον Γραμματέα, τον Ταμία, και τους Εφόρους.  Ο Σύμβουλος που 

πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες  της Γενικής Συνέλευσης  συγκαλεί συνεδρίαση των 

εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα   (10) ημερών από την ημέρα 

της εκλογής του με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  σε 

σώμα. Κατά την συνεδρίαση αυτή εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος , ο Γραμματέας, ο Ταμίας και οι Έφοροι.  

11.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο και αποφασίζει για κάθε θέμα που 

αφορά την οργάνωση, την λειτουργία και την εκπλήρωση των σκοπών του, πλην αυτών 

που ανατίθενται με το παρόν στην Γενική Συνέλευση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και 

εκτάκτως όταν κρίνει αυτό ως αναγκαίο ο Πρόεδρος. Η πρόσκληση των συνεδριάσεων 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα, αναρτάται στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά η μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου η μέσω τηλεομοιοτυπίας  σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει για κάθε θέμα που 

αφορά το Σωματείο, όταν είναι παρόντα  πέντε (5)  μέλη του . Οι αποφάσεις του 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από 

το παρόν καταστατικό.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.  

11.4 Κάθε μέλος του Δ.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από τα καθήκοντα του με 

(έγγραφη ή προφορική ) δήλωση του προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά κατά σειρά επιτυχίας από τις 

αρχαιρεσίες μέλη.  

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις 

συνεχείς συνεδριάσεις καλείται με έγγραφο που υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός 

Γραμματέας να δώσει εξηγήσεις. Εν συνεχεία το θέμα φέρεται ενώπιον του Διοικητικού 
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Συμβουλίου  και εάν αυτό θεωρήσει αδικαιολόγητη την απουσία του, προτείνει στην 

Γενική Συνέλευση να κηρυχθεί το μέλος αυτό έκπτωτο από το Διοικητικό Συμβούλιο  και 

καλεί ως αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο από τους επιλαχόντες σε ψήφους στις 

αμέσως προηγούμενες αρχαιρεσίες  για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

(λαμβάνεται υπ όψη η σειρά επιτυχίας των επιλαχόντων).  

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  δεν αντιπροσωπεύεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο από άλλο μέλος του Σωματίου.  

Η σειρά αναπληρώσεως των απόντων συμβούλων στις συνεδριάσεις του  Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι ή εξής: του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο και αυτού από τον Γενικό 

Γραμματέα.  Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου  λόγω μη 

απαρτίας, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση  για 

συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου  εφόσον το υπόλοιπο της θητείας του 

Συμβουλίου είναι μεγαλύτερο των τριών μηνών.  

11.5 Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  προσφέρονται χωρίς αμοιβή 

ή έξοδα παραστάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα 

αφορά τη διοίκηση του Σωματείου  την διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του, 

εκτός από την εκποίηση ακινήτων  και άλλα θέματα για τα οποία  αρμόδια είναι η Γενική 

Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 12 - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε αρχής 

και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς ενώπιον 

Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους κατόπιν 

αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  .  

Συγκαλεί συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  . Επίσης συγκαλεί μαζί με το 

Διοικητικό Συμβούλιο τις Γενικές Συνελεύσεις. Υποχρεούται να δίνει το λόγο σε όσους 

τον ζητούν και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται κατά την διάρκεια των 

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  . Υπογράφει τα έγγραφα του Σωματείου μαζί 

με τον Γενικό Γραμματέα, τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

μαζί με τον Ταμία. και ενεργεί τις πληρωμές μαζί με τον Ταμία. Έχει την ανώτατη 

εποπτεία του Σωματείου και ενεργεί πάντοτε όπως επιβάλλει το συμφέρον του 

Σωματείου 

ΑΡΘΡΟ 13 - Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα, κωλυόμενο, παραιτηθέντα, αποβιώσαντα ή 

κατά οποιοδήποτε τρόπο ελλείποντα Πρόεδρο. Στον Αντιπρόεδρο μετά από πρόταση του 

Προέδρου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανατεθεί μέρος των 

καθηκόντων του Προέδρου 

ΑΡΘΡΟ 14 - Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Επιμελείται της αλληλογραφίας του Σωματείου, προσυπογράφει μαζί με τον 

Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, συντάσσει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τις προσκλήσεις προς τα μέλη του Σωματείου για σύγκληση Γενικής 

Συνέλευσης και τις αποστέλλει  σύμφωνα με το παρόν καταστατικό με συστημένες 
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επιστολές. Είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και παρουσίαση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των προσφορών διαφόρων οίκων τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού για ναυταθλητικά είδη που κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

απαραίτητα για τις ναυταθλητικές επιδιώξεις του Σωματείου.  

Ασχολείται με την ταξινόμηση και εμπρόθεσμη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, τις αιτήσεις παροχής αντιγράφων από τα 

πρακτικά συνεδριάσεων τόσο της Γενικής Συνέλευσης  όσο και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και τις αιτήσεις για χορήγηση καταστάσεων των οικονομικώς 

τακτοποιημένων μελών του Σωματείου.  

Τηρεί και ενημερώνει το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ τα ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ μελών, το ΒΙΒΛΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γενικής Συνέλευσης, το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Συνεδριάσεων 

Διοικητικού Συμβουλίου.  Ο αντικαταστάτης του Γενικού Γραμματέα όταν απουσιάζει 

ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου. που λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

ΑΡΘΡΟ 15 - Ο ΤΑΜΙΑΣ  

Ο Ταμίας ασχολείται με τη ρύθμιση των οικονομικών του σωματείου και είναι αρμόδιος 

για την είσπραξη των εσόδων του. Συντάσσει κάθε μήνα λογιστική κατάσταση εσόδων 

και εξόδων και την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επιμελείται σε συνεργασία με 

τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα  την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού και 

ισολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσεως.  

Επίσης παρακολουθεί και ελέγχει την ταμιακή ενημερότητα, φροντίζει για την έγκαιρη 

είσπραξη των εσόδων, την έγγραφη ειδοποίηση όσων καθυστερούν την καταβολή των 

οφειλών τους, την εξόφληση των χρεών του σωματείου, φροντίζει και επιμελείται για 

την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών 

εγγράφων. Για την είσπραξη των επιδοτήσεων, δωρεών τρίτων προς το σωματείο, 

αρμόδιος είναι ο Ταμίας που ενεργεί στις περιπτώσεις αυτές από κοινού με τον πρόεδρο 

του Διοικητικού  Συμβουλίου.  

Ο ταμίας επιμελείται επίσης για την τήρηση του βιβλίου ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ και 

τήρηση των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων 

(π.δ.186/92).  

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία αντικαθίσταται όπως και ο Γενικός 

Γραμματέας. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ  

16.1. Ο Έφορος Ιστιοπλοΐας Τριγώνου είναι ο υπεύθυνος  του ναυταθλητικού τμήματος 

τριγώνου, ασχολείται με την οργάνωση ναυταθλητικών εκδηλώσεων όπως ιστιοπλοϊκοί 

αγώνες, σεμινάρια εκπαιδευτικού περιεχομένου,  κλπ.  Επιμελείται της θεωρητικής και 

πρακτικής βελτίωσης και εξέλιξης των αθλητών του Τριγώνου, καταρτίζει τα 

προγράμματα αγώνων, προτείνει στο διοικητικό Συμβούλιο άτομα κατάλληλα για τα 

καθήκοντα των προπονητών. Τηρεί τα μητρώα και βιβλία δραστηριότητας του τριγώνου 

και συνοδεύει τους αθλητές στις διοργανώσεις.  

16.2 Ο Έφορος Υλικού είναι αρμόδιος για την συντήρηση των γραφείων, αιθουσών, και 

χερσαίων εγκαταστάσεων του Σωματείου και την τήρηση της καθαριότητας στους 

χώρους του, όπως επίσης στην τήρηση Βιβλίου Απογραφής Υλικών, και του ΒΙΒΛΙΟΥ 
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ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.  

Μεριμνά για την συντήρηση, αποθήκευση και προστασία των υλικών του Σωματείου. 

16.3 Ο Έφορος Λιμένος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και ευπρέπειας στο 

θαλάσσιο και χερσαίο χώρο όπου  ελλιμενίζονται τα σκάφη των μελών του Σωματείου  

καθώς και τον καθορισμό του χώρου αγκυροβολίας κάθε σκάφους. Καθορίζει τις θέσεις 

αγκυροβολίας και πρόσδεσης των σκαφών. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και για την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού, 

ιδιαίτερα του μέρους αυτού που υποστηρίζει την ασφάλεια των σκαφών, υλικού και 

προσωπικού κατά την διάρκεια της νύχτας. 

16.4 Ο Έφορος Ανοικτής Θαλάσσης ασχολείται με την διοργάνωση των αγώνων 

ανοικτής θαλάσσης του Σωματείου ως επίσης και την παρακολούθηση της 

δραστηριότητας των μελών στους αγώνες ανοικτής θαλάσσης των άλλων σωματείων.  

16.5 Ο Έφορος Εκπαίδευσης παρακολουθεί την βελτίωση των δεξιοτήτων των αθλητών 

του Σωματείου, μεριμνά για τις ανάγκες σε εποπτικά όργανα, εγχειρίδια και υλικά, 

προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τους κατάλληλους εκπαιδευτές. 

16.6 Ο  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνος για την σωστή και 

πλήρη ενημέρωση των μελών του Σωματείου, την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους, 

την προβολή του έργου του Σωματείου στο κοινό, την σύσφιξη των σχέσεων των 

γονέων των αθλητών τριγώνου με τους προπονητές και το Σωματείο. 

16.7 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους εφόρους αναπληροί το Δ.Σ. όπως τον 

Γενικό Γραμματέα. Οι έφοροι μπορούν να αντικαθιστούν ο ένας τον άλλο μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

δυνατόν να ανατεθούν περισσότερες από μια Εφορίες. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται ανά διετία στα πλαίσια 

αρχαιρεσιακής Γενικής Συνελεύσεως. Τα εκλεγμένα μέλη οφείλουν εντός εβδομάδος από 

την εκλογή τους να συνέλθουν και να εκλέξουν Πρόεδρο της Επιτροπής, και να 

ενημερώσουν έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Συγκαλείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ταυτόχρονα με την 

προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης  και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της διαχειριστικής 

χρήσεως που έληξε.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της ελεγκτικής επιτροπής 

κάθε βιβλίο και δικαιολογητικό σχετικό με τα έσοδα και έξοδα του σωματείου, όποτε 

αυτή το ζητήσει.  

Μετά τον παραπάνω έλεγχο η Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή έκθεση με τα 

συμπεράσματα της και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.  

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την θέση 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  για το χρονικό διάστημα, που έχουν την ιδιότητα 

του μέλους της. 
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ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται ανά διετία στα πλαίσια 

της αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Τα εκλεγμένα μέλη οφείλουν εντός εβδομάδος 

από την εκλογή τους να συνέλθουν και να εκλέξουν Πρόεδρο της Επιτροπής, και να 

ενημερώσουν έγγραφα το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Αρμοδιότητα της είναι να κρίνει τις περιπτώσεις που παραπέμπει σε αυτήν το Διοικητικό 

Συμβούλιο  για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του σωματείου. Η Πειθαρχική 

Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της στον χώρο των γραφείων του 

Σωματείου,  και δύναται να καλεί τα παραπεμπόμενα μέλη σε ακροαματική διαδικασία, 

στην οποία δεν παρίστανται άλλα μέλη του Σωματείου η τρίτοι. Στις συνεδριάσεις 

τηρούνται πρακτικά. Κατόπιν  συντάσσει πρακτικό και προτείνει  με απλή πλειοψηφία 

ποινές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει επι των προτάσεων της 

Πειθαρχικής Επιτροπής.   

Στην περίπτωση κλήσης μελών για παροχή εξηγήσεων τα μέλη αυτά καλούνται 

εγγράφως από την Πειθαρχική Επιτροπή σε παροχή εξηγήσεων μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτή του παραπεμπτικού, με αιτιολογημένο έγγραφο.  

Μετά την παροχή εξηγήσεων του μέλους ή την πάροδο απράκτου της προθεσμίας για να 

εμφανισθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίζει για το 

βάσιμο η όχι των καταγγελιών, αξιολογεί τους λόγους τυχόν μη προσέλευσης του μέλους 

και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν ποινή.  

Οι ποινές τις οποίες μπορεί να προτείνει η Πειθαρχική Επιτροπή είναι: Έγγραφη 

παρατήρηση, Έγγραφη επίπληξη, Αναστολή της ιδιότητας του μέλους  για ορισμένο 

χρόνο, Μόνιμη διαγραφή.   

Η Επιτροπή κατά την κρίση της μπορεί να καλέσει ως μάρτυρες για την υπό εξέταση 

περίπτωση άλλα μέλη, στελέχη του Σωματείου, η τρίτους για τους οποίους κρίνει ότι 

έχουν γνώση του συμβάντος. Τα μέλη και τα στελέχη του Σωματείου υποχρεούται να 

ανταποκριθούν. 

Η Πειθαρχική Επιτροπή ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τα θέματα που εξέτασε 

κατά την διάρκεια της θητείας της. 

Κατά της αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής  και της αντίστοιχης απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου το μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη από το 

γεγονός της έκδοσης  της εις βάρος του απόφασης Γενική Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

Με την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 απαρτία και πλειοψηφία εγκρίνεται η κατάρτιση η 

τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού, που συμπληρώνει και εξειδικεύει τους κανόνες 

που διέπουν τις σχέσεις του Σωματείου προς τα μέλη και των μελών προς το Σωματείο  

και μεταξύ τους, ώστε να εξυπηρετούνται οι καταστατικοί σκοποί του Σωματείου. 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Αυτό το καταστατικό καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί από 
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Καταστατική Γενική Συνέλευση που θα συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, με 

πρόσκληση εκδιδόμενη προ τριάντα (30) ημερών, με πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο των δύο πέμπτων (2/5) 

των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Στην πρόσκληση  θα αναφέρονται ρητά οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η Καταστατική  αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία, αν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων  

μελών και αποφασίζει έγκυρα με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) 

των παρόντων μελών. Στην περίπτωση ταυτόχρονης συνεδρίας με Τακτική Συνέλευση, η 

Καταστατική Συνέλευση διαφοροποιείται ως προς τα ανωτέρα ποσοστά. 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  

Το σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  με απαρτία των τριών 

τετάρτων (3/4) των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και  με πλειοψηφία των τριών 

τετάρτων (3/4) των παρόντων. Μετά τη διάλυση του σωματείου η περιουσία του 

περιέρχεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για να τη διαθέσει για αθλητικούς 

και μόνο σκοπούς. 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όσα δεν προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό είναι δυνατόν να ρυθμίζονται με 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης   μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η 

αίτημα των ¾ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο,  

και σύμφωνα με το πνεύμα του Καταστατικού και της κείμενης Νομοθεσίας περί 

αθλητικών σωματείων. 

Στο παρόν καταστατικό όπου τυχόν αναγράφεται κάτι αντίθετο με τον Νόμο 2725/99, 

υπερισχύει το αναγραφόμενο στον Νόμο με τις τυχόν τροποποιήσεις του 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 23 άρθρα ψηφίστηκε στη Γ.Σ. της 12ης Μαρτίου 

2011 που συγκλήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της 17ης Ιανουαρίου 2011 και αποτελεί τον 

επίσημο καταστατικό χάρτη του Σωματείου. Κάθε μνεία του πρώτου καταστατικού θα 

γίνεται με την ένδειξη  « Ιδρυτικό καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 1990», του δε 

παρόντος με την ένδειξη « Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». 

 

 

 

 


